
CHRYSTIOLOGIA  BÓSTWO CHRYSTUSA 

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
www.ggwo.pl   

CHRYSTIOLOGIA – NAUKA O CHRYSTUSIE 

Główne doktryny naszej chrześcijańskiej wiary koncentrują się na Panu Jezusie Chrystusie, Synu 
Bożym, naszym Zbawicielu. On jest Drogą do Boga, Prawdą o Bogu i Życiem wiecznym danym przez 
Boga. Im więcej nauczymy się o Jezusie, tym lepiej poznamy Ojca. 
Jan. 14:6-7 
6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie. 
7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.(BW)  

Jezus Chrystus to imię i tytuł. Imię Jezus wywodzi się z greckiej formy imienia Jeszua, lub Joszua 
znaczącego „Jahwe Zbawca” lub „Pan zbawia”. Natomiast tytuł „Chrystus” pochodzi od greckiego 
tłumaczenia słowa Mesjasz (hebrajskie Masziach) i znaczy „namaszczony”. Z tytułem „Chrystus” 
związane są dwa urzędy – królewski i kapłański. Tytuł ten wskazuje na Jezusa jako obiecanego w 
proroctwach starotestamentowych kapłana i króla. 

Jezus posiada dwie natury: ludzką i boską, oznacza to, że jest w pełni Bogiem (w swej naturze) i 
zarazem jest w pełni człowiekiem – jest Bogiem objawionym w ludzkiej postaci. 

Filip. 2:5-11 
5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, 
6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 
7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z 
postawy człowiekiem, 
8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 
9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 
10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 
11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.(BW)  
 

BÓSTWO CHRYSTUSA 

1. ATRYBUTY BOGA 

• Wieczność  
Jezus twierdzi, że istnieje od wieczności 
Jan. 8:58 
58. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, 
Jam jest. 
Jan. 17:5 
5. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat 
powstał. 

• Wszechobecność  
Jezus twierdzi, że jest wszechobecny 
Mat. 18:20 
20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. 
Mat. 28:20 
20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata. 

• Wszechwiedza  
Jezus wykazywał wiedzę na temat rzeczy, o których mógł wiedzieć tylko dzięki swej wszechwiedzy 
Mat. 16:21 
21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, 
wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego 
dnia wzbudzony z martwych.(BW) 
Łuk. 6:8 
8. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką: Podnieś się i stań 
pośrodku. A on podniósłszy się, stanął. 
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Jan. 21:17 
17. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po 
raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 
cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje. 

• Wszechmocny  
Jezus uważał się za wszechmogącego i dawał wyraz tej mocy – wskrzeszenie z martwych Jn. 11:38-
44 - Łazarz, wypędzanie demonów Mk. 5:11-15 – w stado świń 
Mat. 28:18 
18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

• Niezmienność 
Hebr. 13:8 
8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 

• Boskość  
Chrystus przypisywał pełną Boskość, inni to potwierdzali 
Kol. 2:9 
9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości  

 
 

2. BOSKIE DZIEŁA 

• Przebaczenie  
Jezus przebacza grzechy raz na zawsze 
Mar. 2:1-12 
(...)4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i 
przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 
5. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. 
6. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: 
7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? 
8. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w 
sercach swoich? 
9. Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje 
i chodź? 
10. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł 
paralitykowi: 
11. Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. 
12. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i 
chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. 

• Daje życie 
Jan. 5:21 
21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. 

• Zmartwychwzbudza  
wskrzesza z umarłych (W przypadku Łazarza, Jezus przyszedł, gdy ten od 4 dni leżał w grobie – by 
nie było żadnych wątpliwości, że był martwy ) 
Jan. 11:43-44 
43. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! 
44. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.(BW) 
Jan. 6:40 
40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a 
Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 

• Sądzi 
Jan. 5:22,27 
22. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, 
27. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 
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• Nie popełnił grzechu 

Jego przyjaciele byli świadkiem, że nigdy nie grzeszył  
1 Piotr. 2:22 
22. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;(BW)  

Nie znał grzechu  
2 Kor. 5:21 
21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się 
sprawiedliwością Bożą.(BW)  

Nie było go w Jego naturze  
1 Jan. 3:5 
5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.(BW)  

jego przeciwnicy też byli tego świadkami 
Mat. 27:4 
4. I rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz 
swego.(BW) 
Mat. 27:24 
24. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył 
ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz.(BW) 

• Zmartwychwstał 
1 Tes. 4:14 
14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez 
Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. (BW) 
Rzym. 8:34 
34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po 
prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.(BW) 
Mat. 28:7 
7. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, 
tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam.(BW) 
 
 

3. BOSKIE TYTUŁY 

• Syn Boży  
mówi to, że jest On z rodu Bożego, w żydowskim zrozumieniu termin „Syn ...” nie implikuje 
podporządkowania, ale raczej równość i identyczność natury 
Jan. 10:36 
36. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że 
powiedziałem: Jestem Synem Bożym? 
Mat. 26:63-64 
63. Ale Jezus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś 
nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. 
64. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego 
siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba.(BW) 

• Jahwe  
imię Boga tak święte, że zarezerwowane tylko dla Boga 
Łuk. 1:76 por. Mal. 3:1 
76. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby 
przygotować drogi jego, 
Mal. 3:1 
1. Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie 
do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, 
on przyjdzie mówi Pan Zastępów. 
Rzym. 10:13 por. Joel. 3:5a 
13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańkiego, zbawiony będzie. 
Joel. 3:5a 
5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w 
Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci,  
których powoła Pan. 
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• Bóg 
Jan. 1:1 
1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 
Jan. 20:28 
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. 
Hebr. 1:8 
8. Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa 
twego. 

• Król Królów, Pan Panów 
Obj. 19:16 
16. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. 

• Jezus niejednokrotnie  (Jn. 8, Jn. 10, Łk. 4) mówił o sobie, że jest Bogiem. Żydzi chcieli Go za to 
ukamienować, lecz za każdym razem jemu nic się nie działo. Czy Jezus nie będąc pewnym swej 
Boskości ryzykował by tyle razy swoim życiem? 
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PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA  
 
(oznacza to, że Chrystus istniał już przed swoim narodzeniem) 
 
a) Dowody preegzystencji: 

• tak twierdzi Pismo Święte, potwierdzając jednocześnie Jego istnienie przed narodzinami 
Jan. 3:13,31 
13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. 
... 
31. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi 
rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,(BW) 

• Dzieła Chrystusa jako stwórcy; jako stworzyciel musiał istnieć przed stworzeniem 
Jan. 1:3 
3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 
Kol. 1:16 
16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i 
niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko 
przez niego i dla niego zostało stworzone. 
Hebr. 1:2 
2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. 

• Związek Chrystusa z Bogiem 

Jezus twierdził, że ma tę samą naturę co Bóg, byli sobie równi:  
Jan. 10:30 
30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  

Miał tę sama chwałę co Ojciec, zanim świat powstał: 
Jan. 17:5 
5. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat 
powstał.  

Miał tę sama naturę co Bóg: 
Filip. 2:6 
6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,  

Powyższe fragmenty dowodzą również wieczności Chrystusa. 

• Atrybuty Chrystusa (posiadał Boskie atrybuty zobacz str. 29-32, 38) 

• Stosunek Chrystusa do Jana Chrzciciela 
Jan Chrzciciel, choć narodził się przed Jezusem, twierdził, że Jezus istniał przed nim 
Jan. 1:15,30 
15. Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną 
idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. 
30. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był 
niż ja.  

Przede – greckie „�µπροσθεν” (emprosthen) – dotyczy czasu i pozycji, mówiąc o preegzystencji 
Chrystusa i jego wyższości nad Janem. 

• Stosunek do Abrahama 

Jan. 8:58 
58. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, 
Jam jest (BW) 

b) Znaczenie Preegzystencji: 

• Jeżeli Chrystus zaczął istnieć dopiero z chwilą swoich narodzin w Betlejem, to nie istnieje wieczny, 
Trójjedyny Bóg 

• Bez preegzystencji Chrystus nie jest Bogiem, gdyż jednym z atrybutów Boga jest wieczność. 
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• Jeżeli Chrystus nie istniał przed narodzeniem, to był kłamcą, bo przecież sam twierdził, że istniał. 
A jeśli tak, to czy jego pozostałe stwierdzenia są prawdziwe. 

 
c) Wieczność Chrystusa  

Wieczność oznacza, że Chrystus istniał nie tylko przed swoim narodzeniem i stworzeniem świata, 
ale istniał zawsze, wiecznie.  

 
 

DZIEŁA CHRYSTUSA PRZED WCIELENIEM 

• Stwórca   
Jan. 1:3 
3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 
Kol. 1:16 
16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i 
niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko 
przez niego i dla niego zostało stworzone. 
Hebr. 1:2 
2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. 

• Anioł Pana 
Anioła Jahwe jest samoobjawieniem się Boga, przemawia jak Bóg, utożsamia się z Bogiem i 
posiada jego przywileje 
1 Moj. 16:7-14; 1 Moj. 21:17-18; 1 Moj. 22:11-18; Zach. 3:1; Zach. 12:8; Sędz. 5:23; 2 Sam. 24:16; 
Sędz. 6:11-24 
2 Moj. 3:2-4 
2. Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew 
płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. 
3. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. 
4. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: 
Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! 
Sędz. 2:1-4 
1. I wstąpił anioł Pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem 
was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: Nie naruszę przymierza mego z wami 
na wieki. 
2. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy 
jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? 
3. Przeto i Ja powiadam: Nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą 
dla was sidłem. 
4. Gdy tedy anioł Pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój 
głos i zapłakali, 

• Anioł Jahwe jest jednak kimś innym niż Jahwe. (są odróżnieni w Biblii)  
1 Moj. 24:7 
7. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który 
mi przysiągł, mówiąc: Potomstwu twemu dam tę ziemię - On pośle anioła swego przed tobą i 
stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. 
Zach. 1:12-13 
12. Wtedy odezwał się anioł Pana, mówiąc: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się 
nad Jeruzalemem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat? 
13. A Pan odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami łaskawymi, słowami 
pociechy. 

Za tym, że jest to osoba Trójcy przemawia fakt, że po wcieleniu się Syna Bożego, Anioł przestaje się 
pojawiać.  

• Świadectwo Nowego testamentu 
W Starym Testamencie jest mowa o Aniele Bożym, który towarzyszył narodowi wybranemu w 
czasie wyjścia z Egiptu. Natomiast w 1 Kor. 10:4 jest powiedziane, że Skałą, która towarzyszyła 
Izraelowi był Chrystus. 
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2 Moj. 14:19 
19. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup 
obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, (BW) 
1 Kor. 10:4 
4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a 
skałą tą był Chrystus.(BW) 

• Posługa Chrystusa jako Anioła Jahwe 

Zwiastun Bożego poselstwa 
1 Moj. 16:7-14 
7. I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, 
8. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: 
Uciekłam przed panią moją Saraj. 
9. Na to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę! 
10. Rzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu 
mnogości nie będzie go można policzyć. 
11. Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan 
usłyszał o niedoli twojej. 
12. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie 
przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. 
13. I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak 
oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! 
14. Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a 
Bered. 
1 Moj. 22:11-18; 31:11-13 

Prowadził i ochraniał lud Boży 
2 Moj. 14:19 
19. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup 
obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, (BW) 
2 Król. 19:35 
35. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni - same trupy - pomarli.(BW) 

Był wykonawcą sądu nad Izraelem, kiedy Bóg zesłał na lud zarazę 
1 Kron. 21:1-27 

Był zwiastunem pocieszenia i zachęty dla Eliasza 
1 Król. 19:5-7 
5. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: 
Wstań, posil się! 
6. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i 
znowu się położył. 
7. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę 
przed sobą.(BW)  

 
Chrystus przed wcieleniem nie był bezczynny, stworzył świat, objawiał się jako Anioł Jahwe, jednakże 
Jego największe dzieło wymagało przyjścia na świat, stania się takim jak my – człowiekiem. 
 


